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 ١                                                                                                                                     السمان    محمد / م  : أعداد 


 

    
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Gland Packingحلقات الحشو 

 
 
 
 

                                     
 

   
 

   :إعداد

 الورق قنا لصناعة شركة         
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 ٢                                                                                                                                     السمان    محمد / م  : أعداد 

 
 











( gland packing )





 
 
 


 ( stuffing box )
 ( shaft sleeves )
 ( lantern ring )
 ( gland )  


 




( data sheet )




                                                                                         مركز التدريب                       QPICشركة قنا لصناعة الورق      

 ٣                                                                                                                                     السمان    محمد / م  : أعداد 


  

( static )( dynamic )


 


Staticdynamic




O-ringGasketmechanical sealPacking


( Gland packing )





(shaft )
( throat or neck ring )0.5 mm




( stuffing box )
( axial )




الجالندصندوق الحشو
 

                                                                                                           
                                                          

 ضغط المائع                                                                      
                                                                            

                                                    
 

  عمود اإلدارة                                                                                  
 حلقات الحشو                                                                                                                                             

                                                                                              )١( شكل رقم                                                                                         )٢( شكل رقم            
 



                                                                                         مركز التدريب                       QPICشركة قنا لصناعة الورق      

 ٤                                                                                                                                     السمان    محمد / م  : أعداد 




( square cross section )
( circular cross section ) 

( V cross section )


ý Center lock 





( cross – locked )  & (  lattice )  

 ٦(شكل رقم( 

ý Plaited 





   ٧(شكل رقم(


ý Braid over core 

o ring





 ٨(شكل رقم(
 ٩(شكل رقم(

ý Twisted  


 


 ١٠(شكل رقم(





                                                                                         مركز التدريب                       QPICشركة قنا لصناعة الورق      

 ٥                                                                                                                                     السمان    محمد / م  : أعداد 

ý Wrapped & Rolled & Folded& 


 


 ١١(شكل رقم(


…

• 
ü 
ü  ( PH ) 

ü 
ü  


• 
 ( pure Teflon PTFE )

0 – 14 PH °






 ١٢(شكل رقم(


 ( Carbon fiber ) 

0 – 13 PH °
°




(inhibitor corrosion ) 

                                                               ١٣(شكل رقم( 
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 ٦                                                                                                                                     السمان    محمد / م  : أعداد 

 ( pure graphite )
0 – 14 PH °




                                

        )١٤(شكل رقم                                                                                                                   

 (PTFE + graphite )
 0 – 14 PH °  


 

         

 
                                                                                                                   

 
 )١٥(شكل رقم                                                                                                                       

 
 

 ( Synthetic yarn )





 
⇐ 


         

      

 
                                                           

 الحرارة الناتجة عن االحتكاك                                                             


 
 
 
 

                                                                                                     
 

 )١٦(شكل رقم                                                                                                       
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 ٧                                                                                                                                     السمان    محمد / م  : أعداد 

 













                                                                             
 )١٧(شكل رقم                                                                           


( stuffing box )


°





 

 
 

 صندوق الحشو                               صندوق الحشو المبرد                            
 حلقات الحشو              

 
 عمود اإلدارة                                                                    

 حلقات الحشو                                                                                                                            
 
 
 

                
 )١٨(شكل رقم                                                             )١٩(شكل رقم                    

 
                                                    

   
 
 
 



                                                                                         مركز التدريب                       QPICشركة قنا لصناعة الورق      

 ٨                                                                                                                                     السمان    محمد / م  : أعداد 

 

( Shaft Sleeves ) 


( chrome oxide )





( Shaft Sleeves )
o ring


 

                            o ring عمود اإلدارة                                                                                  



 ٢٠(شكل رقم( 




 جلبة الحشو        صامولة بمسمار زنق( Shaft Sleeves )   

 
     

( Lantern Ring )  




0.5 mm0.25 mm 


 


 

  


 


 



                                                                                         مركز التدريب                       QPICشركة قنا لصناعة الورق      

 ٩                                                                                                                                     السمان    محمد / م  : أعداد 



             P= SP+ (DP-SP)/4 



 P   =     

 SP = Suction pressure  

DP = Discharge pressure 



(flushing)



 

   دخول سائل التبريد                               دخول سائل التبريد                                دخول سائل التبريد     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سائل التبريد                                              خروج
 )٢١(شكل رقم                               )٢٢(شكل رقم                                    )٢٣(شكل رقم           

 
 

     
     

                      ..  

 
 
 
 
 

 )٢٤(شكل رقم                                                                                                            
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 ١٠                                                                                                                                     السمان    محمد / م  : أعداد 


( Gland )   

  ( solid )( split )





( quenched gland )
°







 
 
 
 
 
 
 

 )٢٥(شكل رقم                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 ااندلجل                                                                                                                                                           
 جالندال                 

                            دخول سائل التبريد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٦(شكل رقم                                           
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 ١١                                                                                                                                     السمان    محمد / م  : أعداد 

 
 

 

 














Live Load                                                   ٢٧(شكل رقم(
( spring )





                                             سوستهالحشو                                      

 سوسته                                               سوسته                             




                                                                                            
الحشو                                                                                            




           
 
 

)٢٨(شكل رقم                          )٢٩(شكل رقم                                          )٣٠(شكل رقم               


Internal live load(  ) External live load   Helical spring-loaded   
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 ١٢                                                                                                                                     السمان    محمد / م  : أعداد 





ý 





ý OD

ID          (cross section )  

C = OD-ID / 2 
 

                                                                                
 وق الحشو صند                                                                                   




          مسطرة 
 
 

                   عمود اإلدارة )٣٢(شكل رقم                               
                         

                       ٣١(شكل رقم( 
 

ý 


§ °( Butt Joint )


° 



 °( Diagonal Joint )
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 ١٣                                                                                                                                     السمان    محمد / م  : أعداد 







                                                      
                                                                        

  
)٣٣(شكل رقم                                             )٣٤(شكل رقم                  



ý 

( tamping tool )
( tamping tool )




( tamping tool )
°









 ٣٦(شكل رقم(مواضع قفل النهايات             شكل رقم)٣٥(
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 ١٤                                                                                                                                     السمان    محمد / م  : أعداد 


ý 

 








⇐ … 

















 شوكة الحشو    






 ٣٨(شكل رقم(                                
 
 
 
 

                                                                                                     
)٣٧(شكل رقم                                                                                                     
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 ١٥                                                                                                                                     السمان    محمد / م  : أعداد 







…
⊗  




















                                                       
                                    مدخل سائل التبريد                                                 مدخل سائل التبريد                          

                                                                                 
 ليمة  حلقات الحشو س                                    متآكلة                                    حلقات الحشو                            

 
                                                                                                       

 
                                                                                                     

 
 
 
 

 جلبة الحشو سليمة                                           جلبة الحشو متآكلة                    
 

 حلقة التبريد أسفل مدخل سائل التبريد                        حلقة التبريد بعيدة عن مدخل سائل التبريد                                   
 

)٣٩(شكل رقم )٤٠(شكل رقم                           
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 ١٦                                                                                                                                     السمان    محمد / م  : أعداد 


 …











( cross section ) 






ü ( miss alignment ) 


ü  




ü ( neck ring )










ü 








( axial )

ü 





ü 








ü 





ü 
ü 





                                                                                         مركز التدريب                       QPICشركة قنا لصناعة الورق      

 ١٧                                                                                                                                     السمان    محمد / م  : أعداد 

  
 


   

  
 
 
 
  ( axial movement ) 


ý 
 


 


 
 0.4 KW  
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 ١٨                                                                                                                                     السمان    محمد / م  : أعداد 

( data sheet )


 مدخل سائل التبريد                                                                  


 صندوق الحشوالجالند                                                                          

 
 

                             جلبة الحشو                                                                                    
 

                 عمود اإلدارة                                                                                             





 þ 
§ rpm     w
§ ODmmw( bar ) 
§ SB depthmmw( bar ) 
§ mmw( bar ) 
§ IDmmw
§ wPH PH
§ mmw( clean )
§ KWw( abrasive )
 


 صندوق الحشو 

§ ( packing cross section )mm 
§ 
§  





              عمود اإلدارة                            
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 ١٩                                                                                                                                     السمان    محمد / م  : أعداد 




  
§ ODmm
§ IDstemmm
§ mm
§ 


 
§ 
§ ( bar )
§ 
§ PH PH

  

§ ( packing cross section )mm 
§ 
§ 





 


SB depth    


 

Stem            
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 ٢٠                                                                                                                                     السمان    محمد / م  : أعداد 

  EE… 
( cross section )

English  Standard Sections 

 

Metric Standard Sections 

 

1/8” (3mm) Square (3mm) Square
3/16”(5mm) Square (5mm) Square

1/4” (6.35mm) Square (6mm) Square
5/16” (8mm) Square (8mm) Square
3/8” (9.5mm) Square (10mm) Square
7/16” (11mm) Square (12mm) Square
1/2” (12.5mm) Square 

(14mm) Square
9/16” (14.3mm) Square 

(16mm) Square
5/8” (15.8mm) Square 

(20mm) Square
3/4” (19mm) Square 

(22mm) Square
7/8” (22.2mm) Square 

(24mm) Square
1” (25.4mm) Square 
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òòò             تمت بحمد اهللا تعالى وتوفيقة òòò 
?


